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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA  

Este produto foi concebido e fabricado para garantir sua segurança. Os mecanismos 
incorporados no produto vão protegê-lo se você seguir os seguintes procedimentos para 
instalação e utilização. Leia atentamente as seguintes instruções e respeite-as antes de 
qualquer manipulação e instalação do seu produto. Guarde estas instruções para consultá-
las mais tarde. 
 
Algumas pessoas são suscetíveis de ter crises de epilepsia ou perdas de consciência, 
quendo vêm determinados tipos de luzes piscando ou elementos frequentes em nosso 
ambiente cotidiano. Essas pessoas estão expostas a ataques quando veem certas 
imagens na televisão ou a utilizar certos jogos de vídeo. 

Estes fenômenos podem ocorrer mesmo que a pessoa em questão não tenha 
antecedentes médicos estabelecidos ou nunca tenha sido confrontado a uma crise 
epilética. Se você já apresentou sintomas relacionados à epilepsia (ataques ou perda de 
consciência) na presença de estímulos de luz, consulte seu médico antes do uso. 

GENERALIDADES 

Não agitar, o aparelho pode danificar-se. 
Use apenas peças e acessórios (fonte de alimentação...) recomendados pelo fabricante. 
As ilustrações do produto podem diferir do produto real. 
 

SEGURANÇA 

Para evitar incêndio ou choque eléctrico, não coloque o produto perto de objetos cheios 
de líquidos. 
Se um objeto pesado ou líquido cair sobre o produto, desligue-o imediatamente e envie-
o para ser verificado por pessoal qualificado antes de ser reutilizado. 
Quando estiver em operação, a superfície gera calor, evite cobrir ou colocar qualquer 
objeto no produto. 

 
 
 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO PRODUTO 

O adaptador de alimentação incluído é específico para o produto. O uso de um adaptador 
diferente pode causar danos ou acidentes. 
 

COLOCAÇÃO DO PRODUTO 

Instale o aparelho longe de qualquer equipamento com forte atração, como fornos micro-
ondas, alto-falantes... 
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LIMPEZA 

Nunca abra o produto para o limpar, caso contrário, a garantia será cancelada. 
Desligue o aparelho da tomada de corrente electrica antes de limpar o produto. 
Limpe a parte externa do produto com um pano macio e seco. Nunca use uma escova 
abrasiva, pó abrasivo ou solvente, como álcool ou gasolina. 

 
 

REPARAÇÃO 

A reparação do produto é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma: 
ficha ou cabo danificado, um líquido derramado no produto, introdução de pequenos 
objetos no produto, a exposição à chuva ou humidade, mau funcionamento, queda do 
produto... 
 

NOTA IMPORTANTE 

No volume máximo, por um período prolongado de tempo, pode prejudicar a sua audição. 
É ilegal descarregar músicas da Internet sem ter comprado os direitos de autor.  
STOREX não é responsável pelo uso do produto com o download ilegal de músicas. 
 
 

SEGURANÇA – AMBIENTE  

 
Seu produto STOREX foi testado em laboratório e é coerente com as 
correspondentes diretivas europeias para a marcação CE em vigor durante o momento 
da comercialização. 

 
A rastreabilidade dos componentes do seu produto STOREX foi realizada; Isso 
mostra que o produto está em conformidade com a Directiva Ambiental 
(RoHS)  em vigor à época de seu lançamento. 
 
No fim de vida, não deite o produto no lixo, mas leve para o distribuidor à sua 
disposição, de resíduos domésticos, que receberá o produto em reciclagem de resíduos 
de equipamentos eléctricos e mecânicos e eletrônicos (DEEE). 
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Crianças: Seja vigilante com as crianças. 
Um telefone celular contém muitas peças destacáveis, tem de estar muito alerta quando 
uma criança está em contato com um telefone celular. O produto contém peças pequenas 
que podem ser ingeridas ou causar asfixia uma vez ingeridas. O seu dispositivo é equipado 
com uma câmera ou um dispositivo de iluminação, não usá-lo muito perto dos olhos de 
crianças ou animais. 

 

Audição: Na potência máxima, ouvir musica durante muito tempo, através de 
auscultadores ou fones pode prejudicar a audição. Certifique-se de reduzir o volume 
para o mínimo necessário, quando você ouvir música, ou uma conversa. Evite grandes 
volumes de som por longos períodos. 

 

 
Ao volante: Seja prudente quando conduzir. Conduzir requer atenção extrema e regular 
para minimizar o risco de acidentes. Usando um telefone celular pode distrair o usuário 
e levar a um acidente. Trata-se de respeitar escrupulosamente a legislação e 
regulamentos locais em vigor, relativas a restrições de utilização em condução. É proibida 
a utilização de telefone enquanto conduz, a utilização de um kit mãos-livres não pode 
ser considerado uma solução. 
 
 

No avião: Desligue seu telefone no avião. Lembre-se de desligar o telefone quando 
está no avião (GSM + Bluetooth). Isto pode causar interferência. 
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CARACTÉRISTICAS PRINCIPAIS 
 

• Sistema operativo: Android 4.2™ 
 

• Conectividade: 
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 
- Micro USB  
- Bluetooth 3.0 
- 3G 
- A-GPS 
- EPO (Extended Prediction Orbit) 

 
• Conectores: 

- Duplo encaixe para cartão SIM 
- Jack 3,5 mm 
- Micro-SD até 32 Gb 

 
• Bandas suportadas: 

- GSM : GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 
- UMTS : 900 e 2100 

 
• Função: 

- Câmera frontal (0.3 megapixéis) 
- Câméra traseira (2 megapixéis) 
- Sensor de proximidade 

 
• Outras funções do sistema: 

- Acelerômetro 
- Calculadora 
- E-mail 
- Calendário 
- Relógio interno e alarmes 
- Leitores áudio e vídeo 
- Galeria de fotos 
- Explorador de ficheiros 
- Microfone 
- Alto-falante 

 

• Material: 
- Ecrã : WVGA 480x800 
- Processador : Dual Core 1Ghz (MT6572M) 
- Memoria interna (ROM) : 4Gb 
- Memoria (RAM) : 512Mb 
- Tamanho : 120 x 63 x 10.1 mm 
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PREPARAR SEU SMARTPHONE 

INSERIR O CARTÃO SIM 
A proteção traseira do telefone é fixada com clipes, retire a proteção, com ajuda do 
pequeno encaixe, e siga o contorno da proteção do telefone para a retirar. Insira o(s) 
cartão(es) SIM como mostrado no esquema abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERIR A CARTA MICRO SD 

Insira a carta micro SD no encaixe indicado com o símbolo . Cuidado de respeitar o 
sentido de inserção da carta micro SD. As patilhas douradas têm de estar viradas para 
baixo. 
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INSERIR A BATERIA 
Insira a bateria como indicado no esquema abaixo. Respeite o sentido de polarização (+ 
e -) da bateria em relação aos símbolos indicados no telefone. 

 

 

 

 

CARREGAR A BATERIA 

Seu telefone e alimentado por uma bateria recarregável. 

Quando o LED estiver piscando vermelho, isso indica que o nível de bateria está baixo. 
Quando carregar a bateria a partir de um nível de carga baixo ou normal, isso pode 
reduzir a longevidade de vida do seu telefone. Ligue o carregador que vem com o 
telefone à tomada e a interface micro USB do telefone. 

O LED do telefone acende-se em vermelho, indicando que está em carga. 

Uma vez que o carregamento está concluído, o LED fica verde. Pode agora desconectar 
o telefone do carregador. 

 

ACENDER E APAGAR O TELEFONE 

Para acender o telefone, pressione o botão Ligar/Desligar durante algum tempo, até o 
telefone acender. 

Se o seu cartão SIM está protegido, tem de inserir o código PIN correto para desbloquear 
o cartão SIM. 

Após três tentativas erradas de inserção do código PIN, o telefone bloqueia-se 
automaticamente. Tem então de inserir o código PUK (fornecido com o cartão SIM, se 
não for o caso, contacte seu operador). 
 
Para apagar o telefone, prima e mantenha o botão Ligar/Desligar até que abra o menu, 
pressione a opção "desligar". Em seguida, pressione OK para confirmar. 

O telefone vibra ligeiramente quando se desliga. 
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APRESENTAÇÃO DO SMARTPHONE 

 

 

 

Botões Funções 

Ligar/Desligar 
Manter premido: ligar / desligar o telefone.                         
Carregar brevemente: bloqueia o ecrã do telefone. 

Home Regressa ao ecrã principal, abrir as aplicações recentes (manter 
premido). 

Menu Abre o menu de opções nas aplicações (quando disponível). 

Regresso Regressa ao ecrã antecedente. Fecha o teclado virtual. 

VOLUME + / - 
Aumentar ou reduzir o volume das chamas, toques, musicas, 
jogos e outras funções áudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Conectores 
auriculares 

Ligar/Desligar 

Volume +/- 

Micro USB 
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GESTÃO DO CARTÃO SIM 

Quando você liga o telefone pela primeira vez, informações sobre o cartão SIM (s) são 
exibidas, você será solicitado para alterar os parâmetros para a chamada, mensagem e 
ligação à internet. O cartão SIM1 é configurado como padrão SIM para a conexão do 
cartão de dados. 
 
Se os parâmetros por defeito convêm, carregue sob « Fechar ». Se não, carregue sob 
“Modificar”, o menu “Gestão SIM” aparece? Pode então: 

• Personalizar as informações nos cartões SIM em « Informações do SIM ». A 
cor de fundo, que serve para diferenciar os cartões SIM. 

• Definir a cartão SIM por defeito* para as chamadas vocais, chamadas de vídeo, 
SMS/MMS e Conexão de dados por internet. 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Pode selecionar o cartão SIM antes de uma ação, por exemplo, antes demitir uma chamada ou 
enviar um SMS/MMS. 



 

11  

 

CONFIGURAR UM APN (ACCESS POINT NAME) 
Se o seu operador não aparece na lista ou que a lista está vazia, informe-se com o seu 
operador para configurar um APN manualmente.  

Para isso, carregue sob “ ”, e “ ” no seu telefone. Selecione “Definições do 
sistema”. 
 

    
 

Selecione “Mais…”, “Redes móveis” e “Nomes dos pontos de acesso ».   
 

             
 

Carregue sob “Menu ” e “Novo APN”. Insira as informações fornecidas por o seu 
operador. Carregue sob “MENU ” e selecione “Guardar”. Regresse ao menu 
antecedente, selecione o APN que acabou de adicionar. 
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CONEXÃO 3G 
Si tiver dois cartões SIM inseridos, só um cartão SIM pode ser ativado para o serviço 
3G, é aconselhado ativar o cartão SIM1 para o uso do serviço. Si pretende trocar de 
cartão SIM, aceda aos Parâmetros> Gestão de SIM> Conexão de dados e selecione 
o N° correspondente o seu cartão SIM1. 

           

 

DESLOCAMENTO 
Para utilizar um cartão SIM em deslocamento, tem de ativar o serviço em 
“Deslocamento” no menu Parâmetros> Gestão do SIM> Deslocamento e selecione 
o N° correspondente ao seu cartão SIM1. Caso contrario o acesso à internet não 
funcionara. Este serviço está desativado por defeito. 
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ADICIONAR UM CONTACTO 

Para adicionar um contacto, selecione o ícone  na página principal. 

Uma vez no ecrã dos contactos, carregue no ícone  para poder adicionar um 
contacto.  

      

Esta janela aparecerá, com diferentes opções: 

 : permite gravar o contacto na sua conta Google. 

 

 : permite gravar o contacto no seu cartão SIM. 

 

 : permite gravar o contacto na memória do 
telefone. 

 

Selecione uma das opções indicadas acima. Insira, no mínimo, os campos indicados 

abaixo (Nome e Telefone) e carregue sob  para gravar o contacto.  
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ADICIONAR UMA CONTA E-MAIL 

Na página principal, carregue no ícone  e selecione  para aceder aos 
Parâmetros. 

Selecione a opção “adicionar conta”, e selecione “Google”. Se já possuir uma conta 
Google, carregue sob “Conta existente” e insira os dados pedidos. 
 
Se deseja criar uma conta nova, carregue sob “Nova”. 

                

Insira seu nome e apelido e carregue sob  para passar à etapa seguinte. Insira o seu 
novo endereço mail assim como a palavra passe, selecione uma pergunta na lista, para 
uma eventual recuperação de palavra passe, em caso de perda desta. 

           

Nota : Carregue sob  para passar à etapa seguinte, uma vez os campos todos 
inseridos. 
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FAZER UMA CHAMADA 

Uma vez o cartão SIM inserido e configurado, pode agora fazer chamadas vocais a partir 
do seu telefone. 

1. No ecrã principal, carregue no ícone . Insira o N° de telefone com o teclado virtual 

e carregue sob  para fazer a chamada. 
2. Carregue sob  para desligar. 
 

           
 
Também pode fazer chamadas a partir da sua lista de contactos. 

1. No ecrã principal, carregue no ícone , e carregue sob  para aceder à lista dos 
seus contactos. 

2. Selecione o contacto, e carregue no N° do contacto para passar a chamada. 
3. Carregue sob  para desligar. 

 

           
 



 

16  

 

ESCREVER UM SMS/MMS 

Para escrever um SMS/MMS, carregue no ícone  na pagina principal. 

No ecrã de SMS/MMS, selecione o ícone  para começar a escrever o seu  
SMS/MMS. 

         
 

1. Insira o N° do seu destinatário, escrevendo diretamente o seu N° ou selecionando-o 

na lista dos seus contactos antes gravados. Para isso, selecione o ícone  na 
pagina indicada abaixo. 

2. Carregue sob “Introduzir mensagem de texto” para escrever seu SMS/MMS com 

o teclado virtual, e carregue sob  para enviar sua mensagem.  
 

      
 
NOTA: O limite de caracteres para um SMS é mais ou menos 160 letras. Passado esse 
limite, o SMS passará automaticamente em modo MMS. O envio ou a recepção de 
mensagens fora da zona coberta por o seu operador pode ocasionar despesas 
suplementares, em função do abonamento ao qual subescreveu. Para mais informações 
contacte o seu operador. 
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NOTIFICAÇÕES 

Para obter uma lista de todas as suas notificações, arraste seu dedo de cima para baixo 
sobre a posição da tela inicial. Informações sobre a chegada de novas mensagens, 
eventos do calendário, o estatuto dos downloads... serão exibidos.  

Carregue sob para apagar todas as notificações. 
 
As notificações seguintes podem aparecer na barra de notificações : 
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CONECTAR SEU SMARTPHONE AO PC 

1. Primeiramente, verifique que o cabo está corretamente conectado, no sentido 
correto em relação ao conector USB do smartphone.  

 

2. Uma vez conectado, deslize a barra de notificações para baixo e selecione “Ligado 
através de USB”. 

 
3. No ecrã que ira aparecer, carregue sob “Activar armazenamento USB”. O 

dispositivo deverá aparecer como um disco externo no seu PC.  
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VISUALIZAR UM VIDEO 

Na página de aplicações, pressione o ícone  para aceder à interface do leitor de 
vídeo. Deslize o dedo pelo ecrã de cima para baixo para rolar a lista de arquivos e 
pressionar um dos arquivos para começar a reproduzir o ficheiro. 

 
 

Os ícones na barra de ferramentas acima são as funções de reprodução de vídeo: 
 

 : Pressione para aumentar / diminuir o volume. 
 

 : Usado para exibir o tempo de visualização ou mover para um 
ponto específico do vídeo. 
 

  : Pressione para reproduzir o vídeo anterior/seguinte. 
 

 : Pressione para interromper ou retomar a reprodução.  
  

 : Pressione para exibir o submenu que inclui as seguintes opções: 
- Modo de exibição (normal, peno ecrã, 4:3, 16:9). 
- Modo de retoma de leitura (on, off). 
- Modo de leitura (repetir tudo, repetir um). 
- Luminosidade (1, 2, 3, 4). 

 : Para retornar à lista de arquivos. 
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ESCUTAR MUSICA 

Na página de aplicações, prima o ícone  para aceder à interface do leitor de música. 
Deslize o dedo pelo ecrã de cima para baixo para rolar a lista de arquivos e pressionar 
um dos arquivos para começar a reproduzir. 

 
 : Pressione para classificar as músicas por cantor. 

 : Pressione para exibir todos os arquivos áudio no ecrã. 

 : Pressione para classificar as músicas por álbum. 

 : Pressione para ver os títulos recentemente adicionados. 

  : Pressione para retornar ao ecrã anterior. 
Deslize o dedo pelo ecrã de cima para baixo para exibir a lista e pressione qualquer para 
aceder a interface áudio para reproduzir como se segue: 

 
Os ícones na barra de ferramentas acima são funções de reprodução áudio: 

 : Para viseulizar o tempo de reprodução ou para se deslocar para um 
ponto específico do arquivo áudio. 

 : Pressione para reproduzir a música anterior ou seguinte. 

/  : Pressione para pausar ou retomar a reprodução.   

: Pressione para exibir a lista de arquivos áudio. 

: Pressione para ativar / descativar a leitura aleatória. 

: Pressione para definir o modo repetir, repetir todas, repetir um ou descativar. 
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TIRAR UMA FOTO 
 

Na página principal, carregue no ícone  para abrir a aplicação de fotos. 
 

 

 
 
 

 : Carregue para lançar uma gravação de vídeo. 

 : Carregue para tirar uma foto. 
 
 
 
 
 
 
Nota: As gravações e tiragens são armazenadas na memória interna do telefone. 

 

Modo de tiragem

 

 

Activar/Desactivar o 
flash 

Permite bascular entre 
a câmera frontal e 
traseira  

Permite aceder aos 
parâmetros da câmera 
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NAVEGAR NA INTERNET 
 

Na página inicial, pressione o ícone  para abrir o navegador internet. 
 

 

Pressione a parte acima indicada para fazer aparecer o teclado virtual. 
Uma vez que o texto foi inserido, pressione OK para iniciar a pesquisa.  
 

 
 

Pressione  para exibir o menu abaixo. 
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INSTALAR UMA APLICAÇÃO 

Na página principal, carregue no ícone  e selecione  para aceder ao Google 
Play™. A interface abaixo aparecerá: 

  

Insira o nome da aplicação que deseja no campo abaixo indicado, e carregue sob 

 para efetuar a pesquisa. 
 
Carregue sob “Instalar” para instalar a aplicação no seu S’Phone. Carregue sob “OK” 
para finalizar a instalação ou sob “Abrir” se pretende utilizar a aplicação. 
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 PARÂMETROS 
Na página inicial, pressione  para entrar nas configurações do sistema. Você pode 
então ajustar as configurações abaixo: 

Para configurar a conexão Wi-Fi pressione a opção "WiFi" para a ativar. 
Selecione sua rede WiFi pressionando o nome (SSID). 

 

       

Selecione o modo de segurança de sua rede e, em seguida, digite a chave de segurança. 
Uma vez que os dados forem inseridos pressione “Ligar”. 

 

 
Outras opções estão disponíveis na página de parâmetros : 

- Som : Permite definir o volume das notificações, das aplicações e do sistema. 
- Visualização : Permite de ajustar aa luminosidade do ecrã e a rotação deste. 
- Armazenamento : Permite verificar o estado do armazenamento da memória 

interna, USB ou carta SD. 
- Aplicações : Permite gerir suas aplicações (desinstalar, mover ou suprimir os 

dados). 
- … 
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CONDIÇÕES DA GARANTIA 
 

A Garantia STOREX disponível é válida por 1 ano para o produto e 3 meses para os 
acessórios (cabo USB, fonte de alimentação...). 

STOREX garante a seu produto contra todos os defeitos de fabrico ou montagem. Esta 
garantia só se aplica à primeira aquisição do produto pelo usuário final e não é 
transmissível, se o dispositivo for revendido. Esta garantia não cobre quaisquer 
incompatibilidades encontradas pelos usuários finais para além das recomendações do 
especificado na embalagem, ou qualquer outra incompatibilidade gerada por outro 
hardware ou software no computador que está ligado ao produto. 

Prova de compra devem ser apresentados aos nossos serviços para aplicar garantia 
STOREX. 

A garantia não cobre falhas ou defeitos induzidos pela não observância às instruções deste 
manual, negligência, alteração, instalação imprópria ou manutenção, reparação ou 
alteração não autorizada pela STOREX, testes impróprios, acidente ou fatores externos, 
tais como (lista não exaustiva) excesso de calor ou de humidade, falhas de energia ou má 
instalação / desinstalação de produto. 

A única obrigação contratual aprovada pelo STOREX diz respeito à reparação ou 
substituição do produto defeituoso. Em nenhum caso, STOREX não pode ser 
responsabilizada por qualquer perda de dados, ou das suas consequências induzidas por 
falha operacional ou uma falha do produto. Em qualquer caso, STOREX não será vinculado 
a qualquer responsabilidade financeira por qualquer quantia superior ao valor do produto 
adquirido pelo usuário final. 

Esta garantia do seu produto está definida e não pode ser modificada, diminuída ou 
aumentada sem autorização por escrito da STOREX. Além disso, a STOREX não pode ser 
responsabilizada por qualquer assessoria técnica ou do serviço prestado pertencente ao 
produto. 

Para qualquer pedido não abrangido por esta garantia, entre em contacto com o suporte 
STOREX ou entre no site: www.e-storex.com para encomendar acessórios. 

Você não é o beneficiário desta garantia atual. Esta garantia cobre apenas o Seu produto 
e é regida pela lei francesa. 

Nota: 
STOREX ™ reserva o direito de modificar o manual do usuário, sem aviso prévio de 
acordo com a evolução do produto. Você pode encontrar a última versão do manual no 
nosso site: http://www.storex.eu 
 

 

 

 



 

26  

 

WEBSITE STOREX 

Visite nosso website em: http://www.storex.fr. 

Selecione "Smartphone". Pode descarregar a ultima versão de atualização, assim como 
o manual e as fichas técnicas do seu produto. 

 

REGISTRO DA GARANTIA 

A fim de facilitar a gestão do seu problema, deve entrar em contacto com a nossa 
equipe de apoio, nós convidamo-lo a registrar a garantia do seu produto em nosso site 
no seguinte endereço: 

http://garantie.storex.eu 

Para reparação, contacte o seu revendedor para reparar a seu produto sob garantia, ou 
envie o seu pedido via e-mail para o seguinte endereço: 

support@storex.eu 
support@storex.eu 

ou por telefone ao 
França :  01 55 85 82 00 (support.fr@storex.eu) 

Portugal :  308 800 836 (apoio.pt@storex.eu) 

Espanha :   902 110 572 (soporte.es@storex.eu) 

Inglaterra :  (support.uk@storex.eu) 

 

de segunda a quinta das 09h30 à 19h30. 

    sexta das 9h30 à 18h30. 
 

 

STOREX 

33 rue du ballon  

93160 Noisy le grand 
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